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GINĄCE ZAWODY ,- bezpłatne szkolenia
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy od 27.06.2016r. realizowany jest cykl
szkoleń dla młodzieży w ramach projektu &bdquo;Ginące zawody pomysłem na przyszłość&rdquo;. Do tej
pory zostało przeszkolonych prawie 200 osób. Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży, Komenda
Głowna OHP zaplanowała uruchomienie kolejnych kursów. W związku z powyższym zwracamy się do
Państwa z prośbą o pomoc w rekrutacji młodzieży do wspomnianego przedsięwzięcia oraz
rozpropagowania informacji w Państwa Urzędzie. Szczegółowe informacje zestawiono poniżej.

Informacje organizacyjne o planowanym przedsięwzięciu:
1. Uczestnicy:
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne bądź uczące się w wieku 18-25 lat.
2. Zawody:
Szkolenia będą organizowane w zawodach: cukiernik, piekarz, masaż, kowal, tkacz, rymarz,
stolarz/kołodziej. Mile widziane, aby pod dany kurs ukończony został zawód podstawowy. Szkolenia będą
organizowane w miesiącach listopad-grudzień 2016r.
3. Forma kursów:
Planuje się, iż kurs obejmie 96 godzin dydaktycznych, około 12 dni. Po jego ukończeniu beneficjent
przystąpi do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, przed komisją egzaminacyjną z Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej.
4. Założenia organizacyjne:
&bull; Liczba osób i grup zależna jest od liczby chętnych do udziału w szkoleniach. Harmonogram
zostanie opracowany po zakończeniu rekrutacji.
&bull; Kursy planuje się w okresie 14.11.2016r. &ndash; 26.11.2016r. oraz 29.11.2016 &ndash;
10.12.2016r.
&bull; Miejscem realizacji całości kursu będzie ECKiW w Roskoszy, adres: Roskosz 23, 21-500 Biała
Podlaska.
&bull; Uczestnicy będą mieli zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca
zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu.
&bull; ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu,
łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele).
&bull; Kurs realizowany będzie w wymiarze 6 dni w tygodniu &ndash; od poniedziałku do soboty.
Liczba miejsc ograniczona. Informacje o kandydatach proszę kierować do dnia 11.10.2016r. na adres:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie
ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno
tel. 13 43 211 27
e-mail:
ceipm.krosno@ohp.pl lub efs.krosno@ohp.pl
lub
Młodzieżowe Centrum Kariery w Lesku
ul. Jana Pawła II 18b, 38-600 Lesko
tel. 13 46 965 10
e-mail:
mck.lesko@ohp.pl
Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYM
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